
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุบัติเหตุทางถนน 
        - สถาน ี โทรท ัศน ์ช ่อง ๓ ๕ ๗ ๙ NBT ThaiPBS TNN 16 INN เนช ั ่นท ีว ี  Inside Today BKK Live          
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ หน้า ๒ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ 
หนังสือพิมพ์ผู ้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ www.dailynews.co.th 
www.naewna.com www.matichon.co.th www.bangkokbiznews.com www.chiangmainews.co.th 
http://theactive.net เสนอข่าว นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานแถลงข่าว
สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ   
ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น
วันที่ห้าของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ ๓๘๓ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๔๔ ราย 
ผู้บาดเจ็บ ๓๘๔ คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ ๓๐.๒๙ ขับรถเร็ว ร้อยละ ๒๘.๙๘ 
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๗๙.๘๕ ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ ๖๗.๑๐ 
ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๘.๓๘ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา ๑๖.๐๑ -  ๒๐.๐๐ น. ร้อยละ ๓๓.๙๔ 
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๓๐.๘๔ ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก ๑,๙๓๐ จุด 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๖๑,๖๕๕ คน เรียกตรวจยานพาหนะ ๕๒๙,๘๖๙ คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม ๑๑๗,๑๐๖ ราย   
โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด (๒๐ ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
เชียงราย เชียงใหม่ (จังหวัดละ ๓ ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด (๒๑ คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนน
สะสมในช่วง ๕ วันของการรณรงค์ (๒๙ ธ.ค. ๖๓ – ๒ ม.ค. ๖๔) เกิดอุบัติเหตุรวม ๒,๗๔๘ ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม ๓๑๖ ราย 
ผู้บาดเจ็บ รวม ๒,๗๔๑ คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี ๙ จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 
ได้แก่ เชียงใหม่ (๙๗ ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (๑๖ ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ
สะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (๙๙ คน) นอกจากนี้ วันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่
จะเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก ทำให้เส้นทางสายหลักจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และเส้นทาง
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด มีปริมาณรถหนาแน่น และบางเส้นทางอาจมีการจราจรติ ดขัด ประกอบกับผู้ขับขี่อาจมี
อาการอ่อนล้าจากเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุง่วงหลับใน ศปถ.
จึงได้กำชับให้จังหวัดเพ่ิมความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของจุดตรวจบนเส้นทาง สายหลัก ถนนสายรอง เส้นทางลัด 
และเส้นทางเลี่ยงเมือง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว รวมถึงเรียกตรวจเพ่ือ
ประเมินความพร้อมของผู้ขับข่ี ป้องกันอุบัติเหตุง่วงหลับใน ตลอดจนเน้นย้ำเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางกลับของประชาชน และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  

            - หนังสือพิมพ์… 
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            - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ www.dailynews.co.th www.naewna.com 

www.matichon.co.th www.bangkokbiznews.com www.chiangmainews.co.th http://theactive.net    

เสนอข่าว  

           * นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

เปิดเผยว่า ศปถ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดใช้กลไกของด่านชุมชน จุดสกัด และ

ด่านตรวจในพื้นที่ระหว่างอำเภอ ชุมชน หมู่บ้าน เข้มข้นการปฏิบัติเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยให้    

ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เน้นการกวดขันการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ และการไม่ใช้

อุปกรณ์นิรภัย เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

          * นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความ

ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้บางเส้นทางอาจมีการจราจรคับคั่งและใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน    

จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง ไม่ขับรถเร็ว ง่วงไม่ขับ 

หยุดพักรถเมื่อมีอาการเมื่อยล้าหรือง่วงนอน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ประจำจุดตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างความปลอดภัยบนเส้นทางสายต่าง ๆ เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายได้อย่าง

ปลอดภัย 

     ⚫ สภาพอากาศแปรปรวน 

        - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ www.thaipost.net 

www.dailynews.co.th www.posttoday.com เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

(กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๓ 

(๔/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย   

มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมสหพันธรัฐมาเลเซีย      

ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย       

มีกำลังแรง กอปภ.ก. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน ๕ จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อม

รับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ ๔ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แก่ 

พัทลุง (๑๑ อำเภอ) สงขลา (๑๓ อำเภอ) ปัตตานี (๖ อำเภอ) ยะลา (๔ อำเภอ) และนราธิวาส (๙) รวมถึงสั่งการ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัด

เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด   

๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ริมแม่น้ำลำคลอง ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่บริเวณชายฝั่ง

ทะเล อีกท้ังจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ตลอดจนประสานหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือน

ประชาชนให้ทราบสถานการณ์ภัย แนวทางการปฏิบัติตน และการอพยพไปยังจุดปลอดภัยผ่านทุกช่องทาง รวมถึง

เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย ส่วนประชาชนที่อาศัย

บริเวณชายฝั่งทะเล และนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวทางทะเลให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง สำหรับ                                     

            ชาวเรือและ… 
… 
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ชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารควรเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ติดตามพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อพร้อม

รับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุบัติเหตุทางถนน 

        - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า ๒ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑ เสนอข่าว นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรม

คุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่า เข้าสู่วันที่ ๕ 

ของการควบคุมเข้มงวด (วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔) แต่มีคดีที่เข้าสู่งานคุมประพฤติสูงถึง ๑,๑๖๘ คดี เป็นคดีขับรถ

ในขณะเมาสุรา จำนวน ๑,๑๖๒ คดี ขับเสพ จำนวน ๕ คดี และคดีขับรถประมาท จำนวน ๑ คดี ทำให้ยอดสถิติคดีสะสม

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๙๖ คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน  ๒,๐๗๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐ คดีขับเสพ 

๑๐๕ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ คดีขับรถประมาท ๑๘ คดี คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ติดอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถในขณะเมาสุราเพ่ิมเติม จำนวน ๒๖ ราย ทำให้ยอดสะสม เป็นจำนวน ๓๙ ราย 

     ⚫ การบริหารจัดการน้ำ 

        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๘ เสนอข่าว นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ

แห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ตามคณะรัฐมนตรีมอบหมายทุกหน่วยงานที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือป้องกันแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๔ ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณฝนสะสมในพ้ืนที่ไม่มาก ทำให้

การกักน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้านน้ำเฉพาะพ้ืนที่หรือการพัฒนา

แหล่งน้ำในระดับชุมชนที่เป็นแหล่งขนาดเล็ก จะช่วยตอบสนองการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี  

อีกทั้งบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นได้อีกด้วย ตามนโยบาย สทนช. 

อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม เนื่องจากแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายทั่วประเทศและ 

อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน โดย สทนช. ได้ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการ

พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพะเนียง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย  ซึ่งเป็น    

แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กมักเกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยซ้ำซาก กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ 

จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ รวมทั้งคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร        

เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการแล้วเสร็จ และได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาล    

ตำบลนาด้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถกักเก็บน้ำได้ ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์ ๒๐๐ ครัวเรือน นอกจากนี้       

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำห้วยพะเนียงยังสามารถนำไปต่อยอดการใช้น้ำในลุ่มน้ำพะเนียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 ไวรัสโควิด… 
… 



๔ 

 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 

         - หนังสือพิมพ์แนวหน้า  หน้า ๑ เสนอข่าว   

* นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย 

รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๓๑๕ ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ ๒๙๔ ราย อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้  

๒๑ ราย ผู้ติดเชื้อสะสม  ๗,๖๙๔ ราย  หายป่วยแล้ว ๔,๓๓๗ ราย รักษาในโรงพยาบาล ๓,๒๙๓ ราย เสียชีวิตคงที่ 

๖๔ ราย  โดยผู้ป่วยรายใหม่ ๓๑๕ รายนั้น ตืดเชื้อในประเทศ ทั้งจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๒๙๔ ราย

แบ่งเป็นเชื่อมโยงสมุทรสาคร ๑ ราย เป็นหญิงไทย สมุทรสงคราม ๑ ราย สัญชาติไทย ส่วนเชื่อมโยงกับพัทยา

จังหวัดชลบุรี คือ กรุงเทพมหานคร ๑ ราย เป็นชาย สัญชาติไทย  ซึ่งติดมาจากสถานบันเทิง สถานที่ชุมชนและ

สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ แบ่งเป็น กรุงเทพ ๑๕ ราย เชียงใหม่ ๒ ราย  กาญจนบุรี ๑ ราย นนทบุรี ๒ ราย ราชบุรี  

๕ ราย ลำปาง ๒ ราย อ่างทอง ๙ ราย อำนาจเจริญ ๑ ราย ยังมีผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อในประเทศที่อยู่ระหว่างรอผล

สอบสวนโรคอีก ๒๒๕ ราย  แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร ๒ ราย นนทบุรี ๑ ราย สมุทรสาคร ๓๘ ราย ระยอง  

๔๓ ราย ชลบุรี ๖๒ ราย สมุทรปราการ ๘ ราย จันทบุรี ๖๘ ราย และตราด ๑๒ ราย นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อใหม่  

ในประเทศยังพบแรงงานต่างด้าวอีก ๒๐ รายในจังหวัดนนทบุรี สัญชาติเมียนมา ๒ ราย สัญชาติลาว ๑ ราย 

* สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม ๘๔ ,๙๗๕,๒๗๗ ราย รักษาหายแล้ว ๖๐,๐๙๓,๐๐๐ ราย 

และเสียชีวิตรวม ๑,๘๔๓,๓๑๓ ราย 
          * ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) โดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามประกาศ
ดังกล่าว โดยระบุว่า เนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ กระจายหลายพ้ืนที่ และตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
รายใหม่ โดยเฉพาะกรณีติดเชื ้อในประเทศมีจำนวนสูงขึ ้น ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื ้นที่
สถานการณ์ท่ีกำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฎอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อ
โรคแพร่ออกไปในลักษณะกลุ่มก้อน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องกำหนดและบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขยับยั้ง
สถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้ออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติแก่   
ส่วนราชการ ประกอบด้วย ๘ มาตรการ ดังนี้ ๑. ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ท่ีเสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือห้ามใช้อาคาร
หรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั ้งอยู ่ในเขตพ้ืนที ่ควบคุมสูงสุดใน ๒๘ จังหวัด ๒.ห้าม           
จัดกิจกรรมเสี่ยงกับการควบคุมโรค ๓.การปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ     
ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๔.การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั ่งในร้าน         
จัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด โดยอาจให้เป็นลักษณะของการ        
นำกลับไปบริโภคที่อื่น ๕.ห้างสรรพสินค้ายังให้เปิดทำการได้เวลาปกติ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเปิด-ปิดในพื้นที่
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดได้ ๖. กำหนดให้ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของ
บุคคลจากพื้นที่เขตควบคุมสูงสุด ให้ดำเนินการตาม ศบค. กำหนด และพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งต้อง 
ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ๗. การทำงานแบบ Work from Home และการทำงานเหลื่อมเวลา 
 

๘.การให้ … 
… 



๕ 

 

๘.การให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ง โดยเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมหรือ
ที่เห็นสมควร โดยทั้ง ๘ มาตรการดังกล่าว กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

        - www.tmd.go.th เสนอข่าว  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๑ - ๓ องศาเซลเซียส 

แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ

เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นนี้ไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุม 

อ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้

ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ประมาณ ๒ เมตร และอ่าวไทย

ตอนล่างคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือ

ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ 
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ศปถ. กำชับดูแลถนนสายหลัก – สายรอง – อำนวยความสะดวกการจราจร รองรับการเดินทางกลับของประชาชน 
 

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำ
วันที่ 2 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 383 ครั้ง 
ผู้เสียชีวิต 44 ราย ผู้บาดเจ็บ 384 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 30.29 ขับรถเร็ว ร้อยละ 
28.98 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.85 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 67.10 
ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.38 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 37.86 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 
– 20.00 น. ร้อยละ 33.94 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.84 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 
1,930 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 61,655 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 529,869 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 117,106 ราย มี
ความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 31,305 ราย ไม่มีใบขับขี่ 28,884 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด (20 
ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ (จังหวัดละ 3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
ได้แก่ ร้อยเอ็ด (21 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 5 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค.63 – 2 ม.ค. 64) เกิดอุบัติเหตุรวม 
2,748 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 316 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 2,741 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 9 จังหวัด จังหวัดที่
เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (97 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (16 ราย) จังหวัดที่มี
ผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (99 คน)  

นายชยธรรม์ กล่าวต่อไปว่า วันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับเป็น
จำนวนมาก ทำให้เส้นทางสายหลักจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด          
มีปริมาณรถหนาแน่น และบางเส้นทางอาจมีการจราจรติดขัด ประกอบกับผู้ขับขี่อาจมีอาการอ่อนล้าจากเฉลิมฉลองส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุง่วงหลับใน ศปถ.จึงได้กำชับให้จังหวัดเพ่ิมความเข้มข้นในการ
ปฏิบัติงานของจุดตรวจ บนเส้นทาง สายหลัก ถนนสายรอง เส้นทางลัด และเส้นทางเลี่ยงเมือง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว รวมถึงเรียกตรวจเพ่ือประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุง่วงหลับ
ใน นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของประชาชน ทั้งความพร้อมด้านรถโดยสาร
สาธารณะและพนักงานขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะให้เดินทางกลับอย่าง
ปลอดภัยและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผย
ว่า ศปถ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดใช้กลไกของด่านชุมชน จุดสกัด และด่านตรวจในพ้ืนที่
ระหว่างอำเภอ ชุมชน หมู่บ้าน เข้มข้นการปฏิบัติเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชน โดยให้ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังและ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เน้นการกวดขันการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข้ึน 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้บางเส้นทางอาจมีการจราจรคับคั่งและใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน จึงขอความร่วมมือ
ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง ไม่ขับรถเร็ว ง่วงไม่ขับ หยุดพักรถเมื่อมีอาการ
เมื่อยล้าหรือง่วงนอน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
สร้างความปลอดภัยบนเส้นทางสายต่าง ๆ เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย 

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์
(./.)  www.dailynews.co.th  www.naewna.com  www.matichon.co.th  www.bangkokbiznews.com 
       www.chiangmainews.co.th  https://theactive.net 

http://www.dailynews.co.th/
http://www.naewna.com/
http://www.matichon.co.th/
http://www.chiangmainews.co.th/


ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ยอดดับพุ่ง316ศพ สังเวย5วันฉลองเทศกาลปีใหม่

รหัสข่าว: C-210104005001(4 ม.ค. 64/06:14) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 136.99 Ad Value: 171,237.50 PRValue : 513,712.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ยอดดับพุ่ง316ศพ สังเวย5วันฉลองเทศกาลปีใหม่

รหัสข่าว: C-210104005001(4 ม.ค. 64/06:14) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 136.99 Ad Value: 171,237.50 PRValue : 513,712.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ยอดดับพุ่ง316ศพ สังเวย5วันฉลองเทศกาลปีใหม่

รหัสข่าว: C-210104005001(4 ม.ค. 64/06:14) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 136.99 Ad Value: 171,237.50 PRValue : 513,712.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15639
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9

หัวข้อข่าว: ปีใหม่5วันดับ316 เมาซิ่งสาเหตุหลัก กลับกรุงรถติดยาว

รหัสข่าว: C-210104020019(4 ม.ค. 64/03:31) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 131.60 Ad Value: 203,980 PRValue : 611,940 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15639
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9

หัวข้อข่าว: ปีใหม่5วันดับ316 เมาซิ่งสาเหตุหลัก กลับกรุงรถติดยาว

รหัสข่าว: C-210104020019(4 ม.ค. 64/03:31) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 131.60 Ad Value: 203,980 PRValue : 611,940 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15639
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 9

หัวข้อข่าว: ปีใหม่5วันดับ316 เมาซิ่งสาเหตุหลัก กลับกรุงรถติดยาว

รหัสข่าว: C-210104020019(4 ม.ค. 64/03:31) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 131.60 Ad Value: 203,980 PRValue : 611,940 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11764
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ล่าง), 9

หัวข้อข่าว: ปีใหม่5วันดับ316เมาขับพุ่ง'94.4%'คุมประพฤติเข้ม

รหัสข่าว: C-210104011008(4 ม.ค. 64/04:23) หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 33.17 Ad Value: 53,072 PRValue : 159,216 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10995
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: 5วันตาย316 เมาขับ2พันคดี

รหัสข่าว: C-210104012033(4 ม.ค. 64/03:31) หน้า: 1/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 190.35 Ad Value: 295,042.50 PRValue : 885,127.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10995
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: 5วันตาย316 เมาขับ2พันคดี

รหัสข่าว: C-210104012033(4 ม.ค. 64/03:31) หน้า: 2/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 190.35 Ad Value: 295,042.50 PRValue : 885,127.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10995
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: 5วันตาย316 เมาขับ2พันคดี

รหัสข่าว: C-210104012033(4 ม.ค. 64/03:31) หน้า: 3/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 190.35 Ad Value: 295,042.50 PRValue : 885,127.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10995
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: 5วันตาย316 เมาขับ2พันคดี

รหัสข่าว: C-210104012033(4 ม.ค. 64/03:31) หน้า: 4/4

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 190.35 Ad Value: 295,042.50 PRValue : 885,127.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22994
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9, 11

หัวข้อข่าว: 5วันสังเวย316ศพ

รหัสข่าว: C-210104009091(4 ม.ค. 64/03:26) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 112.77 Ad Value: 248,094 PRValue : 744,282 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22994
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 9, 11

หัวข้อข่าว: 5วันสังเวย316ศพ

รหัสข่าว: C-210104009091(4 ม.ค. 64/03:26) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 112.77 Ad Value: 248,094 PRValue : 744,282 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26016
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: 5วันสยอง316ศพ 7วันอันตราย เจ็บพุ่งกว่า2.7พัน

รหัสข่าว: C-210104004001(4 ม.ค. 64/02:51) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 44.07 Ad Value: 92,547 PRValue : 277,641 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3337
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่าง), 4

หัวข้อข่าว: อุบัติเหตุปีใหม่5วันตาย316คุมเมาขับ2,073

รหัสข่าว: C-210104040044(4 ม.ค. 64/04:38) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 24.22 Ad Value: 36,330 PRValue : 108,990 คลิป: สี่สี(x3)



       

           
   
  ฉบับประจำวันที่….4….เดือน....มกราคม....พ.ศ.2563  กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.....จำนวน …1..แผ่น… 
 

 
กอปภ.ก. ประสาน 5 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน ป่าไหลหลากช่วงวันที่ 4 - 8 ม.ค.64 
            
   3 ม.ค. 64 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึง
หนักมากบางพ้ืนที่ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 โดยจัด
เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพ้ืนที่เสี่ยงให้
พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศ
เตือนภัยอย่างเคร่งครัด 
 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มี
ประกาศฉบับที่ 3 (4/2564) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง 
โดยอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน 5 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 4 – 8 มกราคม 2564 ได้แก่ พัทลุง (11 อำเภอ : อำเภอเมืองพัทลุง 
อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอตะโหมด อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าบอน อำเภอบาง
แก้ว อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีนครินทร์) สงขลา (13 อำเภอ : อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสทิงพระ อำเภอจะนะ อำเภอระ
โนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิง
หนคร และอำเภอคลองหอยโข่ง) ปัตตานี (6 อำเภอ : อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอมายอ อำเภอทุ่ง
ยางแดง และอำเภอแม่ลาน) ยะลา (4 อำเภอ : อำเภอเมืองยะลา อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา และอำเภอเบตง) นราธิวาส  
(9 อำเภอ : อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก -ลก อำเภอสุไหงปาดี  
 
 
 

 
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์ (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่..... ฉบับที.่.... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต ์ 
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อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง) รวมถึงสั่งการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน  พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้ม
สถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ริมแม่น้ำลำคลอง  ที่ลาดเชิงเขา และพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเล อีกท้ังจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ตลอดจนประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ
สถานการณ์ภัย แนวทางการปฏิบัติตน และการอพยพไปยังจุดปลอดภัยผ่านทุกช่องทาง รวมถึงเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมในการ
ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล และนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมหรือ
ท่องเที่ยวทางทะเลให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง สำหรับชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารควรเตรีย มอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้พร้อมและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ทั้งนี้ 
ขอให้ประชาชน ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้ง
เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”  โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM  รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15639
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: แห่ชมอุโมงค์ซากุระโคราช เตือน5จว.ใต้ท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210104020002(4 ม.ค. 64/03:33) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 63.25 Ad Value: 69,575 PRValue : 208,725 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15639
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: แห่ชมอุโมงค์ซากุระโคราช เตือน5จว.ใต้ท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210104020002(4 ม.ค. 64/03:33) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 63.25 Ad Value: 69,575 PRValue : 208,725 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8819
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: X-CITE/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: 5จว.ใต้น่าห่วงน้ำท่วมฉับพลัน

รหัสข่าว: C-210104008065(4 ม.ค. 64/04:02) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 48.79 Ad Value: 46,350.50 PRValue : 139,051.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: เตือน5จว.ภาคใต้ฝนถล่มซ้ำ4-8ม.ค.จมฉับพลัน-น้ำป่าอิทธิพลลมมรสุม

รหัสข่าว: C-210104005011(4 ม.ค. 64/06:13) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 34.20 Ad Value: 30,780 PRValue : 92,340 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: สทนช.ลุยแก้ปัญหาน้ำระดับท้องถิ่นหวังขยายผลสู่แผนพัฒนาระดับชาติ

รหัสข่าว: C-210104005087(4 ม.ค. 64/06:21) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 38.02 Ad Value: 34,218 PRValue : 102,654 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: สทนช.ลุยแก้ปัญหาน้ำระดับท้องถิ่นหวังขยายผลสู่แผนพัฒนาระดับชาติ

รหัสข่าว: C-210104005087(4 ม.ค. 64/06:21) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 38.02 Ad Value: 34,218 PRValue : 102,654 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ทั่วปท.ติดเชื้อเกือบพันคน โควิดลามหนัก'สมทรสาคร'วันเดียว541

รหัสข่าว: C-210104005094(4 ม.ค. 64/06:34) หน้า: 1/6

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 268.95 Ad Value: 336,187.50 PRValue : 1,008,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ทั่วปท.ติดเชื้อเกือบพันคน โควิดลามหนัก'สมทรสาคร'วันเดียว541

รหัสข่าว: C-210104005094(4 ม.ค. 64/06:34) หน้า: 2/6

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 268.95 Ad Value: 336,187.50 PRValue : 1,008,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ทั่วปท.ติดเชื้อเกือบพันคน โควิดลามหนัก'สมทรสาคร'วันเดียว541

รหัสข่าว: C-210104005094(4 ม.ค. 64/06:34) หน้า: 3/6

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 268.95 Ad Value: 336,187.50 PRValue : 1,008,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ทั่วปท.ติดเชื้อเกือบพันคน โควิดลามหนัก'สมทรสาคร'วันเดียว541

รหัสข่าว: C-210104005094(4 ม.ค. 64/06:34) หน้า: 4/6

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 268.95 Ad Value: 336,187.50 PRValue : 1,008,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ทั่วปท.ติดเชื้อเกือบพันคน โควิดลามหนัก'สมทรสาคร'วันเดียว541

รหัสข่าว: C-210104005094(4 ม.ค. 64/06:34) หน้า: 5/6

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 268.95 Ad Value: 336,187.50 PRValue : 1,008,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14495
วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

หัวข้อข่าว: ทั่วปท.ติดเชื้อเกือบพันคน โควิดลามหนัก'สมทรสาคร'วันเดียว541

รหัสข่าว: C-210104005094(4 ม.ค. 64/06:34) หน้า: 6/6

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 268.95 Ad Value: 336,187.50 PRValue : 1,008,562.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

   
ฉบับประจำวันที่ ..4..เดือน..มกราคม.... พ.ศ....2564..... กรอบ (...)เช้า  (...)บ่าย  หน้า.. ...จำนวน…1 ..แผ่น
 

 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
 

ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจาก
ประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าว
มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นนี้ไว้ด้วย 
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบ
กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง
มีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทย
ตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณ
อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้  

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
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